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Calculamos a estrutura eletronica do sistema formado por dois poc;os quanticos as-

simetricos (Alo.3Gao.7As/GaAs) com dopagem delta (Si) no centro de cada po<;o. Resolvemos

a equa<;ao de Schrodinger usando a teoria do funcional densidade na aproxima~ao de densidade

local. Obtemos 0 potencial efetivo, os nlveis de energia, a ocupac;ao das sub-bandas e a densi-

dade eletronica total em func;ao da temperatura, espessura da barreira de potencial que separa

os dois poc;os, concentrac;ao e difusao dos atomos doadores.

Verificamos que a estrutura eletronica e pouco influenciada pela temperatura e difusao

dos doadores. Por outro lado, nossos resultados mostram que ela depende de forma significativa

da concentrac;ao dos doadores.

Investigamos tambem como 0 sistema e influenciado por uma tensao eletrica aplicada

na direc;ao de crescimento. Calculamos os niveis de energia e ocupac;ao das sub-bandas em

func;ao da tensao eletrica aplicada. Determinamos entao a tensao eletrica necessaria para tomar

ressonante os dois primeiros niveis de energia para barreiras de potencial de espessuras 25A e

.50A.

Uma possivel aplicac;ao para esse sistema e analisada. Verificamos que ele apresenta

efeitos de mobilidade modulada e transcondutancia negativa quando as mobilidades nos dois

poc;os sao diferentes.

Consideramos ainda 0 caso em que urn campo magnetico e aplicado perpendicularmente

a direc;ao de crescimento. Nossos resultados mostram que a forma da relac;ao de dispersao

En( kx), inicialmente parab6lica, e bastante modificada pelo campo magnetico, surgindo est ados

ressonantes para kx diferente de zero. Conseqiientemente, a massa efetiva eletronica nessa

direc;ao tambem e modificada, dependendo agora da energia do eletron. Para campo magnetico

nulo verificamos que a massa efetiva e diferente em cada sub-banda.

r'



In this work we calculate the eletronic structure of a double asymmetric quantum

well of Alo.3Gao.7As/GaAs with a delta doping at the center of the wells. The local density

approximation was used in order to obtain the effetive potential energy levels, population

and the total eletronic density as a function of the temperature, barrier thickness, impurity

concentration and impurity spread.

We have observed that the eletronic structure is almost not sensitive to the temperature

and the spread of the donors but it depends strongly of the donors concentration.

The effect of a gate voltage (Vc) is also studied. The energy levels and the ocupation

of this levels are calculated as a function of Vc. The resonance of the two first levels are studied

for a system with barrier thickness 25A. and 50A..

A possible practical application for this system is analyzed. We observe that mobility

modulation and negative transconductance can be achived when the mobilities of the two wells

are different.

We have considered the effect of a uniform magnetic field applied perpendicular to the

growth direction. The dispersion relation is strongly modified and the effetive mass for each

subband has been calculated.



Capitulo 1

Introd u<;ao

Com 0 avan<;o nas tecnicas de crescimento epitaxiais, como MBE-i\1olecular Beam

Epitaxye MOCVD-Metalorganic Chemical Vapor Deposition, tornou-se possivel construir uma

grande variedade de microestruturas cujas dimensoes sac comparaveis ao comprimento de onda

de de Broglie dos eletrons, reve1ando assim a natureza quantica presente nesses sistemas. Estas

estruturas nos possibilitam entao investigar a Fisica em sistemas com dimensoes reduzidas, da

ordem de dezenas de angstrons, as quais tambem sao muito import antes tecnologicamente.

Esses processos de fabrica<;ao baseiam-se na evapora<;ao de materiais semicondutores

que sao deposit ados lenta e alternadamente sobre urn substrato formando uma estrutura de

multiplas fatias na direC;ao de crescimento, chamada de heteroestrutura semicondutora. A

baixa velocidade de crescimento ('" IJ-Lm/ h) permite urn controle na espessura dessas fatias da

ordem de camadas atomicas[l].

Com a utilizac;ao de materiais semicondutores de diferentes gaps entre as bandas de

valencia e conduC;aoe possivel construir sequencias de barreiras de potenciais e poc;osquanticos.

Para aqueles semicondutores cujos parametros de rede sac muito proximos, como e para 0 GaAs

eo AlGaAs, e possivel construir amostras com interfaces abruptas, resultando em uma forma de

potencial que pode ser descrito por uma sucessao de barreiras e poc;os quadrados. A dopagem

destas estruturas com impurezas aceitadoras e/ou doadoras de forma controlada nos possibilita

obter os mais variados perfis de potencial na dire<;aode crescimento.



Inicialmente proposto por Esaki e Tsu[2-4] e posteriormente observado por Dingle et

al.[5], os efeitos de acoplamento nessas heteroestruturas semicondutoras, permitindo ocorrer 0

tunelamento de portadores de urn poc;o para outro, atraiu muita aten<;ao devido a possibili-

dade de aplicac;ao em dispositivos de alta velocidade, pois, 0 processo de tunelamento nestes

dispositivos possui tempo caracteristico da ordem de picosegundos ou menos[6-10]. Isto levou

ao desenvolvimento dos dispositivos quanticos verticais, onde a corrente eletrica flue perpen-

dicularmente as camadas dopadas e nao ao longo delas.

A partir de entao uma grande variedade de estruturas envolvendo efeitos de tunela-

mento ressonante foram produzidas, encontrando as mais variadas aplicac;oes. Como exemplo

podemos citar os diodos e transistores de tunelamento ressonante, detect ores de radiac;ao in-

fravermelha e chaves logicas de alta velocidade[1l-16].

Para que possamos compreender os aspectos fundamentais do comportamento eletro-

nico nessas estruturas, particularmente no domfnio do tempo, a dinamica desse processo deve

ser investigada. No entanto, a descric;ao completa do movimento eletronico e complexa, envol-

vendo a soluc;ao autoconsistente da equac;ao de Poisson e da equac;ao de Schrodinger incluindo

processos de espalhamento[17-21].

Talvez a estrutura mais conveniente para essa finalidade seja 0 poc;oduplo assimetrico,

onde as autofunc;oes eletronicas podem ser transformadas de estados isolados para est ados deslo-

calizados pelo efeito do tunelamento ressonante. Uma tensao eletrica ou urn campo magnetico

pode ser usado para controlar 0 acoplamento entre os est ados nos diferentes poc;os.

Recentemente varios trabalhos teoricos e experimentais envolvendo processos de tunela-

mento no sistema poc;o duplo assimetrico tern sido publicados. Sistemas nao dopados sao estu-

dados experimentalmente criando-se portadores por excitac;oes oticas, de onde foram observados

a separac;ao dos nfveis de energia (estados ligantes e antiligantes) na ressonancia[22], oscilac;oes

eletronicas entre os poc;os[23] e 0 tempo dessas oscilac;oes[24,25]. Resultados teoricos [26-28]
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usaremos a aproxima~ao de massa efetiva, com os eletrons se movendo na dire~ao de cresci-

mento em urn potencial que e a soma dos potenciais de Hartree e de troca com os potenciais

da heteroestrutura e dos doadores e aceitadores residuais ionizados. 0 movimento dos eletrons

perpendicularmente it dire<;ao de crescimento sera descrito por est ados de eletrons nao intera-

gentes. Efeitos de espalhamento nao serao considerados.

Determinamos entao 0 potencial efetivo, os niveis de energia, a ocupa<;ao das sub-

bandas e a densidade eletronica em fun~ao de varios panlmetros tais como difusao e concen-

tra~ao de impurezas, temperatura, campo eletrico e campo magnetico. Para observarmos 0

tunelamento consideraremos uma estrutura com os po~os quanticos proximos a superficie, onde

e feito urn contato metalico. Aplicaremos entao urn campo eletrico na dire~ao de crescimento e

urn campo magnetico perpendicular a essa dire~ao com 0 objetivo de verificar seus efeitos nas

propriedades eletronicas do sistema.

No capitulo 2 apresentamos os conceitos basicos da ffsica de semicondutores e as apro-

xima~oes usadas na determina~ao do Hamiltoniano para 0 sistema em estudo.

No capitulo 3 discutimos 0 metodo utilizado para resolver a equa~ao de Schrodinger

autoconsistentemente com a equa~ao de Poisson. Veremos que com 0 mesmo algoritimo e

possivel obter a estrutura eletronica do sistema e fazer a evolu~ao temporal de suas autofun~oes.

No capitulo 4 estudamos 0 sistema composto por urn poro duplo assimetrico com

dopagem delta analisando os efeitos da temperatura e da difusao e concentra~ao dos doadores

sobre os niveis de energia, ocupa~ao das sub-bandas e potencial efetivo do sistema.

No capitulo 5 verificamos os efeitos de uma tensao eletrica aplicada na dire~ao de

crescimento da amostra e da espessura da barreira que separa os dois po~os. Determinamos

a tensao eh~trica necessaria para, tomar ressonante os dois primeiros niveis de energia para

barreiras de espessura 25A e 50A. Verificamos tambem 0 efeito da tensao eletrica sobre as

autofun<.;oese ocupa~ao dos est ados para valores de tensao eliMica proximas a ressonancia.



No capitulo 6 discutimos os efeitos de urn campo magnetico constante e uniforme apli-

cado perpendicularmente1:1 dire~ao de crescimento. Verificamos at raves da rela~ao de dispersao

cn(kx) como 0 campo magnetico influencia no tunelamento entre os po~os e como a ocupa~ao

total e a massa eletronica efetiva na dire~ao kx sao modificadas.

No capitulo 7 apresentamos nossas conclusoes.



Capitulo 2

As propriedades eletronicas dos semicondutores sac determinadas pelos eletrons pre-

sentes na banda de condu<;ao e pelos buracos na banda de valencia. Esses portadores podem

ser criados por dopagem ou por excita<;oes termicas. Como 0 mimero de eletrons excitados

termicamente para a banda de condu<;ao (e portanto 0 mimero de buracos criados na banda

de valencia) varia com exp( -Eg/2kT) em urn semicondutor intrinsico nao degenerado, sua

condutividade eletrica aumenta rapidamente com a temperatura, 0 que esta em forte contraste

com os metais. Este foi 0 primeiro fato que chamou a aten<;ao dos Ffsicos no infcio do seculo

XIX. Posteriormente foi observado que os semicondutores exibiam 0 fenomeno da fotocondu-

tividade, e que efeitos de retifica<;aoeram obtidos na jun<;ao de dois semicondutores diferentes.

No infcio do seculo XX medidas do efeito Hall confirmaram 0 fato da dependencia do numero

de portadores com a temperatura, e verificaram que em muitas substancias 0 sinal dominante

dos portadores era positivo.

Estes fenomenos so foram explicados muitos anos depois com 0 desenvolvimento da

teoria de banda. Ela tern por base a aproxima<;ao de urn eletron, 0 que nos possibilita usar

a estatfstica de Fermi-Dirac. Esta aproxima<;ao tambem nos permite introduzir na equa<;ao

de Schrodinger urn potencial efetivo de modo a considerar os efeitos dos outros eletrons. 0

potencial efetivo e interpretado como uma media do potencial de todos os eletrons, sendo

a densidade de carga encontrada somando-se 0 modulo da fun<;ao de onda ao quadrado de



Quando k e real as solu<.;oessao ondas planas moduladas com a periodicidade da rede.

Solu<.;oescom k imaginario devem ser descartadas, pois, as autofun<.;oes2.2 nao serao bem

comportadas. Desta forma, para urn dado potencial V(r) existem alguns intervalos de energia

que correspondem a valores reais de k e outros para os quais k e imaginario. Os intervalos onde

__ -----:S-:E:R:V~I<:;:::::O~D:;''--B;;IF.?;..L~I?;T~F~C~A~E;--', use - INFORVA<:;::AO

.--



Dutra consequencia import ante das equa~oes 2.2 e que estas SaG as mesmas em qualquer

( ..•) e
2

", 1 2'" 1V r = -2 LJ I'" ..•I - Z e LJ... ..•+ v;,xt (f') ,
f. r - rf. R Ir - RI



Pe(i) = -eI: l7Pl(i)2
1 ,

l



de doadores ate 1013/ cm2•

2.3 Distribui~ao dos Portadores em Equilibrio Termico



1f: = (Nt) = -l-+-e-xp-[fj-(-et---e-F-)]

e aceitadoras, respectivamente. Os fatores 9d e 90. represent am as degenerescencias dos niveis de
.'

disso, temos que considerar a .degenerescencia de spin.

ne = (N)tota.l = !Lit.
n n l



j+oo
~ h = -00 f(c)~ 8(c - ce)dc ,

j+oo

ne = -00 p(c)f(c)dc, (2.10)



Calculando esta integral temos

3

3D 1 (2rni)2 1
Pe (e) = 271"2 Y Ie - eoel2

•
(2.13)

Nesta equac;ao Cn eo nivel de energia devido ao confinamento (direc;ao z) e k1. = (kx, ky). Logo,

2D m:
Pn (e) = 1rfi2 ,

8(X)={ ~
se x ~ OJ
se x < O.



2.3.2 Distribui<;ao Eletronica

1+00 xjdx
Y(1])- ----

J - 0 1+ exp( x - 1])



1+00 m*kT
Nn = p;D(e)f(e)de = _e -2 [n{l + exp[(eF - e)jkT]}

en 7rn

2.4 Energia de Fermi

0,05405T2

Eg(T) = 1.519 - (204 + T) [me V],



nao
na = ,

1+ 4exp[(ca - CF)/ kT]

o grafico da energia de Fermi (medida em rela~ao"aofundo da banda de condu~ao) em

.......-1.25
>
Q)
'-"'

-1.30
:;
&3 -1.35
~
~
A -1.40
-<......
~ -1.45
~z
~ -1.50

-1.55
o 100 150 200

TEMPERA TURA (K)

Figura 2.1: Energia de Fermi para 0 GaAs com dopagem residual de aceitadores igual a
5 x 1015em -3 medida em relac;ao ao fundo da banda de conduc;ao.



e magnetico aplicados. 0 elemento dopante neste caso e 0 silfcio. Este ocupa OS sftios do galio

na regiao dopada, sendo portanto uma impureza substitucional doadora. Consideraremos a

onde k e 0 vetor de onda no plano x-y, p = (x, y) e 0 vetor posi~ao e S = LxLy a area da

amostra neste plano. Como a massa efetiva eletronica e diferente no GaAs e no AlGa As a

equa~ao de Schrodinger ira se desacoplar nas dire~6es X, if e z somente quando k = O.



m*
_e = [0,0665 - 1,11 x 1O-5T] + [0,1006 - 5,03 x 10-5T]. x + [0,0137 + 3, 15 x 10-5T]. x2

,
mo





Capitulo 3

Soluc;ao da Equac;ao de Schrodinger

Neste capitulo discutiremos 0 metodo numerico utilizado na solu~ao da equa~ao de

'f: aw(z, t) _ H'Tr( )
Zit at - 'I.' z, t ,



_n2 82 p2
H = -- + V(z) = - + V(z) ,

2m 8z2 2m

Para urn instante 8.t posterior, lernbrando que nosso Harniltoniano nao depende do

[
i~t (V(z) p2 V(z))]\lJ(z, t + ~t) = exp -T -2- + 2m+ -2- \lJ(z, t) .

[
iV(Z)~t] [ip2~t] [iV(Z)~t]\lJ(z, t + ~t) = exp - 2n exp - 2m1i exp - 21i \lJ(z, t) ,

(i~t)3 [ [p2 ]]21i V(z), m' V(z) = 0 ;



Portanto, terrnos da ordern de (6.t)3 devern ser desprezados, introduzindo assirn urn erro na

equa<;ao 3.4 devido a nao cornutatividade dos operadores energia cinetica e potencial. E irn-

----~... ~. 1 ~._I Z - 1__ z_I_... -1--

[
iV(Z)~t]e(z, t + ~t) = exp - 2fi \If(z, t) .



[
ip2b.t]7l(z, t + b.t) = exp - 2mn ~(z, t + b.t) .

[
ip2b.t] ( .nb.t 82) ( .nb.t 82 )-1exp --- ~ l+z-- l-z--
2mn 4m 8z2 4m 8z2 '

(
n6.t 82

) ( .n6.t 82
)

1 - i 4m 8z2 7l(z, t + 6.t) = 1 + z 4m 8z2 ~(z, t + 6.t) .

888
( )

71i-l - (1+ ;\;\ )71i + ;\ (;\ ;\ )71i+I= 8i ,6.i-1 6.i + .6.i-1 UiUi-1 Ui Ui + Ui-1



n

"M·n·-e·L..J 1)'1) - I'

j=l

8
~i-l(~i + ~i-d

8
~i(~i + ~i-d

o

(
iV(Z)~t)'l1(z, t + ~t) = exp - 2n 1](z, t + ~t)

3.2 Propaga4;aono Tempo Imaginario



as func;oes de onda no dominio de tempos imaginarios. As func;oes de onda iniciais podem ser

wf(z, t) = Wi(Z, t) - I:(wt(z, t)IWi(Z, t))wt(z, t) .
j<i

t1t f"V 658, 2 ~ 0,3 Is .
2.000



Ii
~t < 3~ 11: ~ 0.1 f s .

, max

3.3 Solu~ao Autoconsistente da equa~ao de Schrodinger

de Hartree transforma a equa<;ao de Schrodinger do sistema em urn conjunto de equa<;oes de

2Vi-l
~i-l(~i +~i-d



n

LDijVj = Ri
j=1

2
6.i-1(6.i + 6.i-d

2
- LSiLSi-1

2
~i(~i + 6.i-d
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t t

4 2 V
- ~e Nn - ;'~ipara z = n;

j
\ As Condi~oes de contorno necessarias para a solu~ao da equa~ao de Poisson SaGas
(

1 seguintes:
I

~. • 0 campo eletrico deve ser nulo no bulk, com 0 potencial sendo dado pelo valor da energia

SEi~VIC;::O D::: BIBLIOTECA E
INFORv Ac;::Jin



A seguir e dado urn esquema dos passos que seguimos para obtermos a soluc;ao auto-

consistente das equac;6es de Schrodinger e Poisson:

2. Escolhemos as func;6es de onda iniciais <Pi(Z, t = 0). 0 numero de func;6es iniciais deve

ser igual ou maior ao numero de estados ocupados.

3. Resolvemos a equac;ao de Poisson obtendo 0 potencial de Hartree inicial considerando

apenas as cargas devido aos ions.

5. Calculamos as energias Ei+At, e com elas determinamos a densidade eletronica.

6. Calculamos 0 novo potencial de Hartree Vj/At.

Esse processo termina quando a convergencia e alcanc;ada,· sendo que 0 criterio de

convergencia adotado neste trabalho foi que a diferenc;a de energia para todos os niveis entre

duas propagac;oes consecutivas seja menor que 5 x 10-3 meV, isto e,

IEf+At - Efl ~ 0.005 me V ,





Capitulo 4

Po~o Duplo Assimetrico com Dopagem Delta

Estudaremos neste capitulo 0 sistema formado por doi& poc;os quanticos assimetricos

com dopagem delta no centro de cada poc;o separados por uma barreira de potencial com 50 A

de largura (figura 1.1). Calcularemos os niveis de energia, 0 mimero de ocupac;ao em cada sub-

banda, a densidade eletronica total e 0 potencial efetivo. Veremos entao como estas grandezas

variam com a temperatura e com a concentrac;ao e difusao dos doadores.

Consideraremos que 0 sistema possui uma concentrac;ao residual de impurezas aceita-

doras igual a 5 X 1015 cm-3 distribuidas uniformemente. Dentro do intervalo de concentrac;ao

que vai de 1014 cm-3 a 1016 em-3 caIculos para deltas isoladas (no bulk de GaAs) mostram que

a variac;ao na estrutura eletronica nao e significativa[48].

Na figura 4.1 e mostrado 0 potencial efetivo e as densidades de probabilidade I</>i(t)12 in-

dicando os respectivos niveis de energia para uma temperatura de 300K. Neste caso a densidade

de doadores em cada delta e de 5 X 1012 em-2 e a difusao gaussiana dos doadores considerada

e de 20A.

4.1 Efeitos da Difusao dos Doadores

Neste trabalho a difusao dos atomos doadores sera considerada como gaussiana. CaI-

culos para deltas isoladas mostram que a estrutura eletronica para distribuic;Oes gaussianas

e uniforme sao praticamente equivalentes quando a difusao e menor que 100A[49]. Conside-
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Figura 4.1: Potencial efetivo e densidade de probabilidade para T = 300K, ~z = 20 A e
Nd = 5 X 1012 cm-2 em cada poc;o. E mostrado tambem a ocupac;ao de cada sub-banda em
unidades de 1012 cm-2.

de difusao dos doadores: 5A e 40A. Na tabela 4.1 sao dados os nlveis de energia e a ocupac;ao
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Figura 4.2: Potencial efetivo e densidade eletronica para uma difusao gaussiana dos doadores
de 5A e 40A corn T = OK e Nd = 5 X 1012 cm-2 ern cada po~o.



DIFUSAO DOS' DOADORES
6.z=5A 6.z=40A

energza ocupa~iio energza ocupa~iio
meV lO12cm-2 meV lO12cm-2

-153,93 4,27 -149,87 4,16
-148,30 4,12 -145,49 4,04
-32,34 0.90 -39,12 1,09
58,27 0,00 46,53 0,00

OCUPACAO DAS SUB-BANDAS (1012cm 2)

6.z=5A 6.z=4oA
PE PD PE PD
4,12 5,17 4,04 5,25

4.2 Efeitos da Temperatura

lembrar que as condic;oes de contorno sao dependentes da temperatura, conforme vimos nas

_ se<;oes2.4 e 3.3.
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Figura 4.3: Potencial efetivo e densidade eletronica para temperaturas T = OK e T = 300K
com uma difusao gaussiana dos doadores de 20A e Nd = 5 X 1012 cffi-2 em cada poc;o. Sao
mostrados tambem os quatro primeiros niveis de energia para cada temperatura.



TEMPERATURA (K)
0.0 300.0

energia ocupa~iio energza ocupa~iio
meV lO12cm-2 meV 1012cm-2

-152,63 4,24 -159,85 4,22
-147,44 4,10 -147,78 3,90
-34,48 0,96 -32,77 1,03
54,50 0,00 38,78 0,14
96,14 0,00 76,15 0,03
112,66 0,00 90,13 0,02

OCUPAQAO DAS SUB-BANDAS (1012cm-2)

T=OK T = 300K
PE PD PE PD
4,10 5,20 4,09 5,25

T = OK e uma difusao gaussiana dos atomos doadores de 20 A. Vamos entao variar a concen-
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Figura 4.4: Potencial efetivo e densidade eletronica para T = OK com uma difusao gaussiana
dos doadores de 2oA. A concentra~ao dos atomos doadores no PE varia de zero a 8 x 1012 em-2.

No PD concentrac;ao e mantida constante e igual a 2 x 1012 em -2.



Podemos notar uma grande variac;ao na profundidade do potencial com 0 aumento da

densidade dos atomos doadores. 0 minimo do potencial no PE passa de -281 7 me V para

-33816 me V quando a concentrac;ao dos doadores neste poc;o varia de zero a 8 x 1012 em -2.

Do grafico da densidade eletronica total observamos que 0 aumento na densidade dos doadores

no PE provoca tambem urn aumento na densidade eletronica do PD, ocorrendo portanto uma

transferencia de eletrons do PE para 0 PD.

Podemos compreender melhor 0 comportamento do sistema quando variamos a concen-

trac;ao dos doadores atraves da figura 4.5. Ela nos mostra a dependencia dos niveis de energia e

da ocupac;ao de cada sub-banda com a concentrac;ao dos atomos doadores no PE. As diferentes

regioes dos graficos podem ser analisadas como segue:

• A variac;ao dos nfveis de energia e da ocupac;ao com a densidade dos atomos doadores e
praticamente linear quando nao ha "intera<;iio" entre os niveis de energia de cada poc;o.

• Na regiao entre zero e 0.4 X 1012 cm-2 temos apenas uma sub-banda ocupada1 com 0

est ado fundamentallocalizado no PD e 0 primeiro est ado excitado no PE.

• Para uma densidade de doadores maior que 0.4 x 1012 cm-2 0 primeiro est ado excitado

passa a estar ocupado, diminuindo a taxa de crescimento da ocupac;ao do est ado funda-

mental.

• Em torno de 3 X 1012 cm-2 ocorre uma interac;ao entre os dois primeiros niveis de energia.

Nesta regiao as autofunc;oes dos dois est ados ficam distribuidas nos dois poc;os.

• Para uma concentrac;ao maior que 3 X 1012 cm-2 0 est ado fundamental passa a ocupar 0

PE, com 0 primeiro est ado excitado indo para 0 PD.

• Para uma densidade de doadores entre 7.1 X 1012 cm-2 e 8 X 1012 cm-2 mais uma sub-

banda no PE passa a estar ocupada, diminuindo a ocupac;ao do primeiro estado excitado.
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8 X 1012 cm-2. No PD a concentra<;ao e mantida constante e igual a 2 X 1012 cm-2.



Vamos agora considerar 0 caso em que a concentra<;ao nos dois po<;ossao iguais. A

figura 4.6 mostra 0 potencial efetivo e a densidade eletronica total. Os nfveis de energia e
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Figura 4.6: Potencial efetivo e densidade eletronica para T = Of{ com uma difusao gaussiana
dos doadores de 20A. As concentra<.;oes dos atomos doadores SaD2 x 1012 cm-2, 5 x 1012 cm-2

e 8 X 1012 cm-2 em cada po<.;o.



foi mantida constante. Entretanto, como a concentra<;ao total e maior, a ocupa<;aoe 0 numero
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Figura 4.7: Niveis de energia e ocupac;ao das sub-bandas para T = OJ( com uma difusao
gaussiana dos doadores de 2oA. A concentrac;ao dos atomos doadores no PE e sempre igual a
do PD.



Capitulo 5

Efeitos do Campo Eletrico

Neste capitulo vamos estudar os efeitos de uma tensao eletrica aplicada na dire<;ao

.Au • AlGaAs 111 GaAs • Si

Figura 5.1: Dois po~os quanticos assimetricos com dopagem delta no centro dos po~os. Na
superficie e feito urn contato metalico para que uma tensao externa possa ser aplicada.



Determinaremos tambem os nfveis de energia como uma func;ao da tensao eh~trica

externa corn 0 objetivo de obtermos a tensao necessaria para tornar os dois primeiros est ados

ressonantes.

Vamos considerar novamente que a concentrac;ao dos atomos doadores e igual a

5 x 1012 em-2 ern cada poc;o, corn uma difusao gaussiana de 20A. A concentrac;ao dos atomos

aceitadores continuara sendo de .s x 1015 em -3 distribuidas uniformemente ern toda a amostra.

Consideraremos ainda a temperatura igual a zero Kelvin e a distancia da superficie do semi-

condutor ao poc;o esquerdo como sendo de 400A.

Vimos na se<;ao3.3 que as condi<;oesde contorno necessarias para resolvermos auto-

consistentemente as equa<;oes de Schrodinger e Poisson dependem do valor do potencial na

superffcie, VO, e no bulk, Vn+!. 0 valor de Vn+1 e igual a energia do fundo da banda de

condu<;ao no bulk, medida em rela<;ao ao nivel de Fermi. 0 valor de vo e determinado pela

barreira de potencial gerada pelo contato metal-semicondutor e pela tensao eletrica aplicada

ao contato (equa<;ao 3.17). Para 0 contato Au - Alo.3Gao.7As, 0 valor da barreira de potencial

em rela<;ao ao nivel de Fermi foi considerado de 1,0 eV[50].

5.1 Efeitos do Campo Eletrico e da Espessura da Barreira

Veremos inicialmente como 0 sistema responde a uma tensao eletrica externa. Nas

figuras 5.2 e 5.3 mostramos 0 potencial efetivo e a densidade eletronica para quatro valores de

tensao eletrica (-350, 0, 350 e 700 mV) para barreiras de potencial de 25A e 50A de espessura,

respecti vamente.

Podemos observar que a forma do potencial efetivo no PE, que esta mais proximo da

superficie, tern sua forma modificada pela presen<;a da tensao eletrica, com 0 fundo do po<;o

abaixando em aproximadamente 60 me V quando a tensao eletrica aumenta de -350 mV para
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700 m V. Jei 0 PD praticamente nao se altera quando variamos a tensao elt~trica neste mesmo

tivo a variac;ao do potencial efetivo no poc;o (I"V 60 me V) e bem menor que na superficie

(I"V 1.000 meV).

A influEmcia da espessura cia barreira pode ser observada comparando a densidade

eletronica nas figuras 5.2 e 5.3. A modificac;ao na densidade eletronica no PD e ligeiramente

maior para a barreira de 25A, indicando, como esperado, que existe urn maior acoplamento entre

da barreira e maior quando LB = 25A. Isso ocorre porque a penetra<;ao das autofun<;oes na

barreira e no outro po<;oe maior quando a espessura da barreira e de 25A.

de tensao eletrica: -350 mV e 700 mV. Os gnificos (a), (b) e (c) sao para LB = 25A, enquanto

(d), (e) e (f) sao para LB = 50A. OS niveis de energia e a ocupa<;ao das sub-bandas para os



metal). 0 est ado fundamental e 0 segundo estado excitado, que se localizarn no PD, tern urn

rnaior aumento em suas ocupac;oes quando LB = 2SA. Ao contfiirio, 0 aurnento na ocupac;ao do

primeiro estado excitado, que se localiza no PE, e maior quando LB = soA. Portanto, quando

para 0 PD quando LB = 2SA.

LB = 25A
Tensiio Estado Fundamental 1Q Estado Excitado 2Q Estado Excitado

Eletrica energza ocupa<;iio energza ocupa<;ao energza ocupa<;ao
mV meV 1012cm-2 meV lO12cm-2 meV lO12cm-2

-350,0 -141,47 3,930 -68,85 1,913 -35,92 0,998
0,0 -143,58 3,988 -89,35 2,482 -40,23 1,117

350,0 -145,88 4,052 -110,45 3,068 -43,88 1,219
700,0 -148,64 4,129 -131,40 3,650 -47,36 1,315

LB = 50;
Tensiio Estado Fundamental 1Q Estado Excitado 2Q Estado Excitado

Elitrica energza ocupa<;ao energza ocupa<;ao energza ocupa<;ao
mV meV lO12cm-2 meV lO12cm-2 meV lO12cm-2

-350,0 -147,12 4,087 -71,61 1,989 -27,16 0,755
0,0 -148,75 4,132 -94,57 2,627 -29,43 0,818

350,0 -150,43 4,179 -117,54 3,265 -31,75 0,882
700,0 -152,17 4,227 -140,52 3,903 -34,12 0,948



-Vc=-350 mV
- _. VG= 700 mV

o
LB=25 A

o
L

B
=50 A

N
~
N\.1.01
"-s.

,00
-150 -100 -50

(d)
,00
-150 -100 -50

.OS ,os

~
I \

N ,02 .02 I \
~ I \
N I \'-I \N I"S-

,01 I \-,01
I
I

(b) (e) J
,,-- /.

.00 - .00
-150 -100 -50 0 50 100 150 -150 -100 -60 0 50 100 150

.00
-150 -100 -50

'\

I
J

I
I
I,

(f)
,00

-150 -100 -60

Figura 5.4: Autofun~oes correspondentes aos tres primeiros est ados para tensoes eletricas de
-350,0 mVe 700,0 mY. Os graJicos (a), (b) e (c) sa<>para LB = 25A e os gnificos (d), (e) e (f)
sao para LB = 50A.



Vamos agora estudar 0 tunelamento ressonante de eletrons entre os dois po<;os. A

influencia da tensao eletrica sobre os dois primeiros niveis de energia e mostrado na figura 5.5

para barreiras com espessuras de 25A e 50A. Podemos observar uma maior "intera<;ao" entre

os niveis de energia quando LB = 25A. Isto ja era esperado, pois, neste caso 0 acoplamento

entre os dois po~os e maior. Caso esse acoplamento nao existisse os niveis de energia iriam se

....->-
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-165750
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Figura 5.5: Influimcia da tensao eletrica externa sobre os dois primeiros niveis de energia do
sistema. As linhas continuas e tracejadas SaDpara barreiras de 25A e 50A de espessura,
respeetivamente.

850 900
V G (mV)



func;oes dos dois est ados encontram-se distribuidas nos dois poc;os, com suas posic;oes medias

Portanto, uma forma de determinar a tensao eletrica necessaria para tornar ressonante

os dois primeiros nlveis de energia e calcular a posic;aomedia das autofunc;oes como uma func;ao

da tensao eletrica externa Va. Na figura 5.6 mostramos a variac;ao de (Zi) com Va para

barreiras de 25A e 50A, de onde tiramos que os valores de Va na ressonancia saDde 969,5 mV

60
------- -- --40 .....• --.... -.••.... /

\ /..- 20 \ /0< \ I--
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Figura 5.6: Influencia da tensao eletrica externa sobre os valores medios das autofun<;oes dos
dois primeiros niveis de energia do sistema. As linhas continuas e tracejadas sao para barreiras
de 25A e 50A de espessura, respectivamente.



LB = 25A Va = 969,5 mV
Estado Fundamental 1Q Estado Excitado 2Q Estado Excitado
energza ocupafao energza ocuparao energza ocuparao

meV lO12cm-2 meV 1Q12cm-2 meV 1Q12cm-2

-153,21 4,256 -145,18 4,033 -50,06 1,391

LB = 50A Va = 890,8 mV
Estado Fundamental 1Q Estado Excitado 2Q Estado Excitado
energza ocuparao energza ocuparao energza ocuparao

meV lO12cm-2 meV lO12cm-2 meV lO12cm-2

-153,70 4,269 -152,51 4,236 -35,45 0,985

i=l
i=2
i=3 -

a
V0=969.5 mV - LB=25 A
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Figura 5.7: Autofun~6es dos tres primeiros niveis de energia e densidade eletronica total no
est ado ressonante para LB = 25A.



Para a barreira de 50A as autofun~oes ressonantes praticamente coincidem, com 0 es-

tado fundamental quase se anulando dentro da barreira. Observamos tambem que a penetra~ao

da autofun~ao do segundo est ado excitado no PE e maior quando LB = 25A.
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Figura 5.8: Autofunc;oes dos tres primeiros niveis de energia e densidade eletronica total no
est ado ressonante para LB = 50A.

tofunc;oes correspondentes aos tres primeiros niveis de energia e mostrado nas figuras 5.9 e

5.10. Na tabela 5.3 sa-o dadas as energias e ocupac;6es das sub-bandas. Para LB = 50A



est ado excitado se localizam no PD e PE, respeetivamente. Na ressonancia, isto e, quando

VG = 890,8 m V, estas autofun<;oes se distribuem nos dois po<;os. Para VG = 990,8 m V a

no PD. Assim, variando VG de 790,8 m V para 990,8 m V (200 m V) estas autofun<;oes passam

Quando a espessura da barreira e de 25A 0 comportamento do sistema e semelhante ao

descrito anteriormente, entretanto, as autofun<;oes nao se localizam em urn unico po<;omesmo

para varia<;oes de VG iguais a ±200 m V em torno do seu valor de ressonancia. Portanto, ve-

mos que 0 sistema e fortemente influenciado pela espessura da barreira (com a qual podemo~

LB = 25A
Tensiio Estado Fundamental 1Q Estado Excitado 2Q Estado Excitado

EIetrica energza ocupafiio energza ocupa~iio energza ocupa~iio
mV meV 1Q12cm-2 meV 1Q12cm-2 meV lO12cm-2

769,5 -149,37 4,149 -135,40 3,761 -48,05 1,335
969,5 -153,21 4,256 -145,18 4,033 -50,06 1,391
1169,5 -156,20 4,339 -147,39 4,094 -54,99 1,527

LB = 50J
Tensiio Estado Fundamental 1Q Estado Excitado 2Q Estado Excitado

EIetrica energza ocupa~iio energza ocupa~ao energza ocupa~ao
mV meV lO12cm-2 meV 1Q12cm-2 meV lO12cm-2

790,8 -152,65 4,240 -146,41 4,067 -34,75 0,965
890,8 -153,70 4,270 -152,51 4,236 -35,45 0,985
990,8 -159,69 4,436 -153,55 4,265 -36,15 1,004
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Figura 5.9: Efeito da tensao eletrica sobre as autofun~oes dos tres primeiros est ados do sistema
para valores de Va pr6ximos ao ressonante. A espessura da barreira e de 25A.
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Figura 5.10: Efeito da tensao eletrica sobre as autofunc;6es dos tres primeiros est ados do sistema
para valores de Va pr6ximos ao ressonante. A espessura da barreira e de 50A.



Uma possivel aplicac;ao para 0 sistema estudado nesse trabalho e 0 transistor de veloci-

dade modulada (Velocity-Modulation Transistor - VMT) inicialmente proposto por Sakaki[31].

Em urn transistor de efeito de campo convencional (Field-Effect Transistor - FET) a condu-

tividade entre fonte e dreno e controlada pela densidade de portadores induzida em urn canal

por uma tensao eletrica aplicada em urn terceiro terminal (gate). Este principio envolve uma

redistribui~ao lateral dos portadores no canal, levando algum tempo para ser realizado. Para

evitar essa limita<;ao intrinsica do FET Sakaki propos 0 VMT, onde a ideia e controlar a con-

dutividade no canal controlando a mobilidade dos eletrons, enquanto 0 numero de eletrons

permanece aproximadamente constante. Para que 0 VMT funcione com as caracteristicas de-

sejadas sua estrutura deve ser tal que a tensao eletrica aplicada no gate influencie muito mais

na mobilidade dos portadores do que na concentra<;ao.

Posteriormente Vinter e Tardella[32] propuseram uma estrutura que poderia ser usada

como urn VMT com uma capacidade de modula<;ao muito melhor que a proposta inicialmente

por Sakaki, e ainda apresentava transcondutancia negativa. A caracteristica principal desse

dispositivo e a existencia de urn duplo canal com mobilidades diferentes separados por uma

barreira de potencial suficientemente fina de modo a permitir 0 tunelamento de eletrons entre

os dois canais. Nesse sistema os eletrons sao confinados de forma mais eficiente em cada canal,

permitindo uma maior varia<;aoda mobilidade quando comparada com a estrutura sem barreira.

Entretanto, se a barreira eomuito larga a transferencia de eh~trons at raves dela sera lenta, e a

finalidade do VMT podera nao ser alcan<;ada.

o tunelamento ressonante desempenha urn papel import ante nesse sistema. Se 0 unico

efeito de aumentar a tensao eletrica externa fosse adicionar eletrons de baixa mobilidade no

canal dopado a mobilidade media decresceria, mas a condutividade ainda aumentaria e a



estados, com ambos tendo uma grande probabilidade de ocupa<;aono canal dopado, produzindo

para urn certo intervalo de tensao eletrica no gate. Deve ser observado que esse efeito nao

e baseado em uma transferencia de carga (Real Space Transfer) entre os canais, mas sim na

natureza ondulat6ria dos est ados eletronicos que, dependendo de VG, se extendem sobre os dois

po<;os,estando sujeitos as propriedades de transporte de ambos.

de potencial seja igual a 30A. Esses parametros foram escolhidos de tal forma que 0 dispositivo



remos ainda a temperatura igual a zero Kelvin e uma concentra~ao residual de aceitadores igual

onde e e a carga do eletron, VR e a tensao eletrica ressonante e n1 e n2 SaGas densidades

a fun<;ao degrau definida na se<;ao 2.3.1, /11 a mobilidade no po<;o nao dopado (PD) e /12 a

mobilidade no po<;o dopado (PE). A mobilidade efetiva /112e dada por

-1 -1 + -1
/112 = /11 /12·

( = 2{1 + exp[(~c - C21)/fn -1 ,



teoria a experiencia. A mobilidade no PD sera considerada igual a /11 = 2 X 105 cm2 IV s[31], e

no PE /12 = 1,5 X 103 cm2 IV s[56].

Na figura 5.11 mostramos a condutividade em fun<;ao da tensao eletrica aplicada para

dois valores de f; 1,0 me V e 2,0 me V. Para compreendermos melhor 0 comportamento do

sistema 0 analisaremos em intervalos de Vc. Para facilitar nossa analise apresentamos na figura

5.12 0 potencial efetivo e as densidades de probabilidade l~il2das quatro primeiras sub-bandas

para tres valores de Vc; 230,0 m V, 345,6 m V (ressonancia) e 460,0 m V. Mostramos ainda

a ocupa~ao de cad a sub-banda em unidades de 1012 em -2. Os niveis de energia e ocupa<;ao

-- r=l,O meV

10.0 - - r=2,O meV

ri) 7.5
8---
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Figura 5.12: Potencial efetivo e densidades de probabilidade das quatro primeiras sub-bandas
do VMT para tres valores de Va; 230,0 mY, 345,6 mV (ressomincia) e 460,0 mY. Indicamos
tambem a ocupac;ao de cada sub-banda em unidades de 1012 cm-2•
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Figura 5.13: Niveis de energia e ocupa<;ao das sub-bandas no VMT como uma fun<;ao de Vc.
A linha tracejada nos fornece a ocupa<;ao total.



Quando Va e menor que 70 mV nao ha nenhuma sub-banda ocupada, de modo que a

condutividade do VMT e nula.

Para VG entre 70 mV e 240 mV apenas a sub-banda correspondente ao po<;ode maior

mobilidade (PD) esta ocupada. Neste intervalo a densidade eletronica e, consequentemente, a

condutividade aumentam linearmente com a tensao eletrica.

Para Va maior que 240 mV mais uma sub-banda e ocupada, aumentando a densidade

eletronica total. Entretanto, no intervalo entre 240 mV e 430 mV as autofun<;oes dos dois

primeiros est ados se extendem sobre os dois po<;osdevido ao tunelamento atraves da barreira

de potencial, sendo este efeito maximizado na ressonancia, quando Va = 345,6 mV. Neste

caso todos os eletrons interagem fortemente com os doadores ionizados localizados no PE,

diminuindo a condutividade do transistor (transcondutancia negativa).

Aumentando Va alem de 430 mV esses dois niveis se desacoplam, e suas autofun~oes

tornam-se localizadas em cada po~o. Consequentemente, para Va maior que 430 mV a con-

dutividade volta a aumentar com 0 aumento da tensao eletrica. Devemos observar que nesse

intervalo a taxa de crescimento da condutividade e menor que a inicial. Isto ocorre porque

o estado fundamental, que possui maior ocupac;ao, agora esta localizado no poc;o que possui

menor mobilidade.

5.3.1 Evolu~ao Temporal do Sistema - Transiente

Vamos estimar 0 tempo de resposta do dispositivo fazendo a evoluc;ao temporal do

sistema. Para isso consideraremos 0 sistema inicialmente no equlibrio com Va = 230,0 mV.

Mudaremos entao a tensao eletrica externa para 345,6 mV, correspondendo a situa~ao de

ressonancia dos dois primeiros niveis de energia, e verificaremos como as func;oes de onda e a

densidade eletronica evoluem no tempo.



As posic;oes medias das func;oes de onda dos tres primeiros niveis de energia como uma

est ados ressonantes para t = 0, 100, 200 e 300 f s.

o-150

Figura 5.14: Posi~6es medias das fun~6es de onda dos tres primeiros niveis de energia como
uma fun<;ao do tempo quando a tensao eletrica passa de 230,0 mV para 345,6 mV. A linha
tracejada nos fornece a posi~ao media da densidade eletronica total.
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Figura 5.15: Densidades de probabilidade dos estados ressonantes para t = 0, 100, 200 e 300 fs.
A linha continua corresponde ao est ado fundamental e a tracejada ao primeiro est ado excitado.



Capitulo 6

Efeitos do campo magnetico

Neste capitulo vamos estudar os efeitos de urn campo magnetico constante e uniforme

13 aplicado perpendicularmente it dire~ao de crescimento (dire~ao z) para 0 sistema po~o duplo

assimetrico com dopagem delta para diferentes valores na tensao eletrica externa Va.

Primeiramente mostraremos como 0 Hamiltoniano que descreve 0 movimento dos eIe-

trons e modificado quando urn. campo magnetico 13 = BjJ e aplicado ao sistema e que modi-

fica~oes sao necessarias fazer para usarmos 0 metodo descrito no capitulo 3 para resolvermos

este problema. Em seguida apresentaremos os resultados obtidos.

Nao consideraremos 0 caso em que 13 esteja na dire~ao de crescimento, pois, as auto-

fun~Oes no plano perpendicular (plano dos doadores) sao completamente independentes das

autofun~Oes da dire~ao z, sendo aqueles estados quantizados nos niveis de Landau. Calculos

mostram que 0 potencial autoconsistente VH(Z) nao e modificado pelo campo magnetico e,

conseqiientemente, os niveis de energia e densidade eletronica tambem permanecem inaltera-

dos[51, 52].

6.1 Considera~oes Teoricas

o Hamiltoniano para 0 sistema em estudo sujeito a urn campo magnetico 13 - V x A
pode ser escrito como(ver equa~ao 2.19)



1 [ ~ e ~]2H = - -inV + -A + VH(Z) + Vxc(Z) + ~~(Z) ,
2m* ce

o potencial vetor A, definido como urn ente cujo rotacional e B, pode ser escrito de

tado fIsico. Para urn campo magnetico constante e uniforme na dire~ao do eixo yuma forma

A = Bzx,

on de V .A = O. Com esta escolha 0 Hamiltoniano (6.1) pode ser escrito como

1 [. 8 eB] 2 n2 82 n2 8 1 8
H = ( ) -zn-8 + -z - () 8 2 ---8 -(-) -8 +VH(z)+ Vxc(z)+~V::(z). (6.2)2m; z x c 2m; z y 2 z m; z z



onde en (kx) nos fornece a energia da n-esima sub-banda para urn dado kx (ky = 0) e

eB
We = m;(z)c

Na equa~ao 6.6 Zo e 0 centro do potencial parab6lico gerado pelo campo magnetico e ic 0 raio

da menor ofbit a ciclotronica do eletron. Da defini~ao de Zo observamos que ele e proporcional

n(z) = LLNnkzl</>n,kz(z)12 ,
n kz



6.2 Campo Magnetico Perpendicular

de aceitadores igual a 5 x 1015em -3. A concentrac;ao dos atomos doadores sera considerada igual

a 5 x l012cm-2 em cad a delta com uma difusao gaussiana de 2oA, e a espessura da barreira de

potencial que separa os dois poc;os como sendo de 50A.

A relac;ao de dispersao cn(kx) das quatro primeiras sub-bandas e apresentada na figura
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Figura 6.1: Relac;ao de dispersao para 0 sistema poc;o duplo assimetrico com dopagem delta
para uma tensao eletrica de 700 mV e quatro valores de campo magnetico: 0, 5T, lOT e 20T.
ko = l/a~ = 0.009535A -1. As energias foram calculadas em relac;ao ao nivel de Fermi.



energia localizados no PE (primeiro e terceiro estados excitados). Isto ocorre porque 0 centro

do potencial parab6lico produzido pelo campo magnetico, Zo, e proporcional a kx (equa~ao 6.6).

para 0 magnetotunelamento.

Com a modificac;ao na forma da relac;ao de dispersao na direc;ao kx provocada pela pre-

senc;a do campo magnetico a massa efetiva eletronica e completamente alterada nessa direc;ao,

m:/mo - Va = 700 mV
B (T) It! 2t! 3t! 4t!

0,0 0,06696 0,06917 0,06944 0,08033
5,0 0,06734 0,04872 0,06971 0,08749
10,0 0,06892 0,02411 0,06980 0,09726
20,0 0,07232 0,01789 0,02389 0,06098



magnetico e parab61ico, correspondendo a urn oscilador harmonica centrado em zoo Na ausencia

de zero, a energia nao depende de Zo = f~kx,
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Figura 6.2: Ocupa~ao das sub-bandas como fun~ao do campo magnetico externo para uma
tensao eletrica de 700 mV.



magnetico, enquanto nos estados excitados as ocupa<;oesdiminuem. Este comportamento pode

para LB = 50A que a varia<;ao dos niveis localizados no PD e da ordem de 2 meV quando a
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Figura 6.3: Influimcia da tensao eletrica sobre a rela~ao de dispersao para urn campo
magnetico de 20 T. Consideramos tres valores para a tensao eletrica: 500, 700 e 900 mV.
ko = l/ao = 0.009535A -1. As energias foram calculadas em rela~ao ao nivel de Fermi.



Capitulo 7

Conclusao

Ca1culamos a estrutura eletronica do sistema composto por dois poc;osquanticos as-

simetricos com dopagem delta no centro de cada poc;ousando a teoria do funcional densidade

na aproximac;ao de densidade local, com a equac;ao de Schrodinger sendo resolvida numeri-

camente usanda-se a tecnica do "split-operator"[42, 43]. Calculamos 0 potencial efetivo, os

niveis de energia, a ocupac;ao das sub-bandas e a densidade eletronica total em func;ao de

varios panlmetros; temperatura, espessura da barreira de potencial que separa os dois poc;os,

concentrac;ao e difusao das impurezas ao longo da direc;ao de crescimento. Processos de espa-

lhamento nao foram considerados. Observamos tambem como as propriedades eletronicas sao

influenciadas pela presenc;a de urn campo eIetrico aplicado na direc;ao de crescimento e de urn

campo magnetico aplicado perpendicularmente a essa direc;ao.

Observamos que a estrutura eletronica e pouco influenciada pela temperatura e pela

difusao (considerada gaussiana) dos doadores. Quando variamos a espessura da difusao dos

doadores de 5A para 40A a forma do potencial efetivo foi ligeiramente modificada, provocando

urn pequeno aumento na o·cupac;aodo poc;odireito (PD), e uma pequena reduc;ao na ocupac;ao

do poc;o esquerdo (PE). Por outro lado, aumentando a temperatura de 0 para 300K alguns

eletrons sao excitados termicamente para sub-bandas de maior energia, passando a ocupar

estados acima do nivel de Fermi. Observamos uma pequena reduc;ao nas ocupac;6es do est ado

fundamental e do primeiro estado excitado, aumentando a ocupac;ao do outros estados.



Notamos que a estrutura eletronica e muito influenciada pela varia<;aoda concentra<;ao

dos atomos doadores. Mostramos que a varia<;aodos niveis de energia e ocupa<;ao das sub-

bandas e praticamente linear com a varia<;ao da concentra<;ao das impurezas doadoras nas

regioes onde nao ocorre intera<;ao entre os estados de cada po<;o.

Consideramos em seguida 0 caso em que 0 sistema esta localizado proximo da superficie,

onde e feito urn contato Schottky para a aplica<;aode uma tensao eletrica VG. Mostramos entao

que a forma do potencial efetivo no PE, que esta mais proximo da superficie, e bem mais

influenciada pela varia<;aoda tensao eletrica que a do PD. Com 0 aumento da tensao eletrica 0

potencial efetivo se aprofunda, diminuindo 0 valor dos niveis de energia e, consequentemente,

aumentando a ocupac;ao de cada urn deles.

Determinamos a tensao eletrica necessaria para tornar ressonante os dois primeiros

niveis de energia. Esta corresponde a regiao de maior aproximac;ao desses niveis, com as au-

tofunc;oes estando distribuidas nos dois poc;os, isto e, com suas posic;oesmedias sendo iguais.

Verificamos em seguida que variando Va em torno da tensao eletrica ressonante podemos trans-

formar as autofunc;oes eletronicas de estados isolados (confinados em urn dos poc;os)para est ados

deslocalizados.

Estudamos tambem a influencia da espessura da barreira de potencial que separa os

dois poc;os. Consideramos dois valores; LB = 2sA e LB = soA. Como esperado, verificamos

urn maior acoplamento entre os poc;os quando LB = 2sA, sendo tambem maior a densidade

eletronica no interior da barreira.

Vma possivel aplicac;ao desse sistema foi analisada. Verificamos que escolhendo de

forma apropriada alguns parametros do sistema, tais como concentrac;ao dos atomos doadores

e espessura da barreira de poten~ial, este apresenta propriedades de mobilidade modulada e

transcondutancia negativa.

Consideramos ainda a influencia de urn campo magnetico aplicado perpendicularmente



a direc;ao de crescimento. Nossos resultados mostram que 0 sistema e bastante influenciado

pela presen~a do campo magnetico, produzindo uma modificac;ao considenivel na relac;ao de

dispersao en (kx). Para campo magnetico diferente de zero os minimos de Cn (kx) deixam de

ocorrer em kx = 0, surgindo estados ressonantes para kx' =J:. o. Nessas regioes as autofun~oes

ficam distribuidas nos dois po<;os,formando canais para 0 magnetotunelamento.

Para campo magnetico nulo verificamos que apesar da rela<;aode dispersao ser parab6lica

o valor da massa efetiva e diferente em cada sub-banda.

Devido a modifica<;aoda forma da rela<;aode dispersao na dire<;aokx provocada pelo

campo magnetico a massa efetiva eletronica tambem e modificada nessa dire<;ao, sendo agora

dependente da energia do eletron. Verificamos tambem que a ocupa<;aodo estado fundamental

aumenta linearmente com 0 aumento do campo magnetico, enquanto ados estados excitados

diminuem.



Apendice A

. 2 A

A . - 0 d [zp ut]prOXlmac;aopara 0 pera or exp - 2mn

[
ip2 b.t]

l1(Z, t + b.t) = exp - 2mli e(z, t + b.t) .

Para que esta opera<;ao possa ser realizada, 0 operador contendo a energia cinetica

[ ip2 b.t] d d'd ' . d rp 1 D fi . d K . Ii 82 bexp ---/i- eve ser expao 1 0 em uma serze e .lay or. e om 0 = z-a 2 0 temos:
2m 2m x

exp (-ib.t p2 )
/i 2m (

./ib.t a2 ) (Kb.t)2 (Kb.t)3
= exp z 2m 8x2 = exp (K b.t) = 1 + K b.t + 2! + 3! + ...

1 K b.t K b.t (K b.t)2 (K b.t)2 O(b. 3)= +-2-+-2-+ 4 + 4 + t

= (1+ K~t). (1+ K~t + (K~t)2 +O(At'))

= (1+ K~t). (1- K~t) -1 +O(b.t3), (A.2)



Apendice B

Evoluc;ao da Func;ao de Onda em Tempo Imaginario

Wl(f',t) = I:an exp (_/~t) <Pn(f} .
n

Wl(f', T) = I:an exp ( - €~T) <Pn(f}.
n



(BA)

Da equa<;ao (B.3):

W2(i,r) = I:bnexp (- c~r) <Pn(r') ,
n



I\If 2(r, T)) - (\If 11 \If 2) I\If 1 (r, T ) )

L bn exp ( - C~T) 1>n(r) .
n>1

Normalizando \If~(r, T) obtemos:

L bn exp ( - C~T) 1>n(r)
.TrnOrm(.... ) _ n>1
'J!'2 r,T-

L Ibnl2 exp (_ 2CnT)
n>l n



Apendice C

Interac;;aodo Campo Magnetico com 0 Spin do Eletron

Para considerarmos 0 efeito da intera~ao do spin eletronico a com 0 campo magnetico

H = H + g*PBa . jj ,

Considerando jj na dire~ao do eixo z e denotando as autofun~oes de Uz por Ii) e 11),

E 1 * *BlI,± = ell ± "2g PB ,



onde 0 sinal positivo e para 0 estado Ii), 0 sinal negativo para 0 estado I 1) e ell saa as

energias correspondentes a solu<;aodo Hamiltoniano H.

Portanto, ocorre uma separa<;ao dos niveis de energia para cada orienta<;ao do spin

eletronico igual a

(C.5)

Para 0 GaAs, lembrando que g* = 0,32 e J1.B = en/2m:c, obtemos para B = 20T que



Apendice D

Solu~ao da equa~ao de Schroding~r com Campo Magnetico

Vamos verificar porque as solu<;oes da equa<;ao de Schrodinger para 0 Hamiltoniano 6.2

podem ser separadas nas coordenadas espaciais como mostrado na equa<;ao 6.3.

Observamos que 0 Hamiltoniano 6.2 depende da coordenada y apenas por meio do

momentum do eletron, logo, as autofun<;oes nessa dire<;ao sao ondas planas:

.It facil verificar que [H,py] = [H,px] = 0, de modo que e possivel construir urn conjunto

completo de autofunc;oes comuns para H, py e Px. Isto e uma consequencia do fato de que

V .A = 0, isto e,



Apendice E

Ocupac;;ao dos Niveis de Energia na Presenc;;a de urn Campo
Magnetico

Transformando as somas ~obre k em integrais na equac;ao E.2 obtemos



L f(kx,ky) -t ( 5)2 Jdkxdky8 [£ - £n(kx) _ 1i2k~]
k:r,ky 271" 2me

Logo, para uma dada sub-banda" i" ,

(E.3)

Para calcularmos a integral em ky na equac;aoE.3 podemos usar a seguinte propriedade

1
8(o? - k2

) = 2k [8(0 - k) + 8(0 + k)] ,



Definindo as variaveis adimensionais 'fiB = [cF - ci(kx)]/kT e x = [c - ci(kx)JlkT obtemos

(E.7)

onde F_l(T/B) e a integral de Fermi-Dirac definida pela equa~ao (2.16) para j = -1/2.
2
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